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Wprowadzenie
Przebieg i sens procesu dziejowego niemal od zawsze wzbudza³ zainteresowanie ludzi. Ju¿ w staro¿ytnoci zaczêto poszukiwaæ praw kieruj¹cych histori¹,
a tak¿e próbowano ustaliæ, w jaki sposób poszczególne czynniki wp³ywaj¹ na
rozwój ludzkich dziejów i je wyjaniaj¹. Wród znacz¹cych w skali ogólnowiatowej mylicieli, którzy zajmowali siê t¹ problematyk¹, mo¿na by wymieniæ np.
Tukidydesa (ok. 460  ok. 396 przed Chr.), w. Augustyna (354430), Joachima
z Fiore (ok. 1132 lub 1145  ok. 1202), Georga W.F. Hegla (17701831), Karola
Marksa (18181883), Oswalda Spenglera (18801936), Arnolda J. Toynbeeego (18891975), Feliksa Konecznego (1862-1949), Samuela P. Huntingtona (19272008) czy te¿ Francisa Fukuyamê (ur. 1952). Problematyk¹ przebiegu
i sensu ludzkich dziejów ¿ywo interesowali siê równie¿ liczni polscy badacze.
Oprócz wspomnianego F. Konecznego, pewien wk³ad do badañ nad tymi zagadnieniami wnieli tacy autorzy, jak: Hugo Ko³³¹taj (17501812), Stanis³aw
Staszic (17551826), Józef Maria Hoene-Wroñski (17761853), August CieszAdres/Adresse/Anschrift: ks. dr Zdzis³aw Kieliszek, Katedra Filozofii i Antropologii, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, zdzislawkieliszek@onet.pl
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kowski (18141894), Marian Zdziechowski (18611938) oraz Wincenty Lutos³awski (18631954)1.
W jêzyku polskim w odniesieniu do ogólnych rozwa¿añ nad sensem dziejów
oraz praw rz¹dz¹cych tymi dziejami niemal powszechnie przyjêto termin historiozofia. W innych jêzykach stosuje siê raczej pojêcie filozofia dziejów, wzglêdnie
filozofia historii. Wspó³czesny w³oski badacz, zajmuj¹cy siê t¹ problematyk¹,
Fabrizio Ferrazzi (19502011), zwraca uwagê na interesuj¹c¹ kwestiê:
W jêzyku kultury polskiej termin historiozofia ma czêste zastosowanie. Chc¹c go [ ]
u¿yæ, nie nale¿y rozumieæ go jako [prostego  Z.K.] odpowiednika filozofii historii [filozofii
dziejów  Z.K.], poniewa¿ ten ostatni termin w jêzyku filozofii europejskiej odnosi siê
raczej do prób rekonstrukcji procesu historycznego zgodnie z rozwojem logiki jednostkowej.
Nale¿y go raczej rozumieæ jako wiedzê o Historii, umiejêtnoæ patrzenia na to, co trwa
w historycznym czasie, na jego punkty zwrotne i, wreszcie, jako dostrzeganie w nim obecnoci metafizycznych i duchowych znaczeñ2.

Mimo niew¹tpliwie bogatej tradycji, refleksja historiozoficzna  rozumiana,
w duchu przytoczonej wy¿ej uwagi w³oskiego badacza, jako ogólne rozwa¿ania
nad przebiegiem procesu dziejowego, a tak¿e odkrywanie sensu historii, charakteru i znaczenia praw dziejowych oraz czynników ich rozwoju  wzbudza obecnie
co najmniej zak³opotanie, jeli nawet wprost siê jej nie lekcewa¿y. Zauwa¿alna
we wspó³czesnej filozofii niechêæ do rozwa¿añ historiozoficznych zachêca do
postawienia pytañ typu: Czy podnoszone  czêstokroæ niezwykle gwa³townie
 zastrze¿enia wobec historiozoficznej refleksji s¹ trafne i uzasadnione? Czy
rozwa¿ania historiozoficzne maj¹ prawo do istnienia w obszarze badañ filozoficznych?
W niniejszych rozwa¿aniach zostanie podjêta próba udzielenia odpowiedzi
na powy¿sze pytania. W tym te¿ celu najpierw bêd¹ zarysowane najwa¿niejsze
zarzuty, jakie wspó³czenie s¹ stawiane historiozoficznemu myleniu. Nastêpnie
zostanie zbadana ich trafnoæ, a tak¿e zasadnoæ, gdy¿ przytoczone bêd¹ odpowiednie kontrargumenty. Na tej podstawie  w podsumowaniu  zostanie wskazane, czy i dlaczego potrzeba uprawienia historiozofii jest nadal aktualna.
1 Syntetyczne przedstawienie ró¿norodnoci i niezwyk³ej z³o¿onoci ca³ej tradycji badañ nad przebiegiem oraz sensem ludzkich dziejów zob. np. S. Kamiñski, P. Moskal, Dziejów filozofia, w: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, Lublin 2001, s. 794806; E. Angehrn, Filozofia dziejów, prze³. J. Marzêcki, Kêty 2007. Omówienie za znaczenia i udzia³u w tej refleksji polskich
mylicieli zob. np. M.N. Jakubowski, Ci¹g³oæ historii i historia ci¹g³oci. Polska filozofia dziejów,
Toruñ 2004.
2 Cyt. za: M.N. Jakubowski, Ci¹g³oæ historii i historia ci¹g³oci, s. 8 (przyp. 3). Wiêcej na
temat subtelnoci ró¿nic miêdzy terminami historiozofia i filozofia dziejów zob. P. Wasyluk,
Filozofia dziejów, historiozofia czy filozofia historii? Próba definicji, Diametros 32 (2012), nr 2, s. 215231.
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Współczesne zastrzeżenia
wobec myślenia historiozoficznego
Mo¿na dostrzec przynajmniej kilka (piêæ) znamion, wzajemnie na siebie
nachodz¹cych, wspó³czesnego lekcewa¿enia historiozofii b¹d zak³opotania, jakie
ona wywo³uje.
Po pierwsze, pytania o sens historii czy te¿ o kieruj¹ce ni¹ uniwersalne
i niezmienne prawa nie s¹ ju¿ traktowane ani jako aktualny, ani te¿ jako wa¿ny
temat filozofii. Ró¿norakie ca³ociowe ujêcia i objanienia dziejów uwa¿a siê
raczej za dorobek minionych wieków czy nawet ostatnich dekad ni¿ problem,
który obecnie nale¿a³oby z jakich teoretycznie b¹d praktycznie donios³ych powodów zg³êbiaæ i rozwijaæ. Czêsto wrêcz og³asza siê nawet bezpowrotny koniec
tradycji mylenia historiozoficznego. Klasycznym przyk³adem takiego stosunku do
historiozofii jest Gianni Vattimo (ur. 1936), w³oski filozof i estetyk, przedstawiciel
hermeneutyki postmodernistycznej. W niewielkim pimie Postnowoczesnoæ
i kres historii postuluje on porzucenie i nieaktualnoæ historiozoficznego spojrzenia na dziejowe wypadki. Jego zdaniem historii nie da siê przedstawiæ w formie
opowieci uk³adaj¹cej siê w logiczny ci¹g zdarzeñ, za dzieje s¹ najwy¿ej chronologi¹, niczym wiêcej3. W podobnym duchu wielokrotnie wypowiada siê te¿ inny
przedstawiciel postmodernizmu Jean-François Lyotard (19241998). Dochodzi on
do wnioski (np. prace Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy czy
Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 19821985), ¿e obecnie nale¿y
odrzuciæ wszelkie wielkie metafizyczne narracje, których przejawami s¹ równie¿
historiozoficzne interpretacje dziejów, jako próby ca³ociowego objanienia rzeczywistoci. Sk³onnoæ do uniwersalizacji i tworzenia jednolitej sensownej wizji
wiata jest bowiem zasadniczym ród³em nietolerancji poszczególnych spo³ecznoci, preferuj¹cych ró¿norodne metafizyczne narracje, wobec siebie nawzajem.
Po drugie, istotnym przejawem lekcewa¿enia i niedoceniania przez niektórych wspó³czesnych badaczy rozwa¿añ historiozoficznych zdaje siê byæ niemal
ca³kowita utrata swoistego zaufania do dziejów. Zdaniem krytyków historiozoficznego mylenia nale¿y porzuciæ ufnoæ, ¿e ludzkoci wraz z rozwojem dziejów raz
na zawsze uda siê rozwi¹zywaæ okrelone problemy. Na tak rozumiany brak
zaufania do dziejów mia³y wp³yw przede wszystkim dowiadczenia II wojny
wiatowej oraz og³oszone przez Thomasa S. Kuhna (19221996) dzie³o Struktura rewolucji naukowych (1962), w którym autor dog³êbnie zakwestionowa³
przekonanie o kumulatywnym postêpie nauki. O ile wczeniej z regu³y postrzegano
3 Zob. G. Vattimo, Postnowoczesnoæ i kres historii, t³um. B. Stelmaszczyk, w: R. Nycz (red.),
Postmodernizm. Antologia przek³adów, Kraków 1997, s. 132134.
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historiê jako przebieg, w trakcie którego ludzkoæ  mimo pojawiaj¹cych siê
rozmaitych niepowodzeñ  generalnie rozwija siê, o tyle obecnie w obliczu ró¿nych katastrof czy te¿ dramatów, które ci¹gle na nowo nêkaj¹ ludzkie spo³ecznoci, zatracone zosta³o przez wielu mylicieli nawet umiarkowanie optymistyczne
spojrzenie na historiê. Przysz³oæ czêsto jawi siê im nie tylko jako nieznana, co
bardziej jako mroczna, jak np. w dziele Nowe redniowiecze zauwa¿a Miko³aj
Bierdiajew (18741948), rosyjski zwolennik personalizmu i egzystencjalizmu4.
W duchu katastrofizmu nierzadko podkrela siê ponadto, ¿e w przysz³ym toku
dziejów ludzkoæ bêdzie dowiadcza³a ró¿norakich przejawów z³a, czêstokroæ
nawet znacznie gorszych ni¿ w przesz³oci czy te¿ obecnie. Szczególnie w ostatnich latach przepowiednie ró¿nego rodzaju nieszczêæ, na jakie ludzkoæ musi
byæ przygotowana, poczynaj¹c od globalnego ocieplenia czy wybuchów wulkanów, poprzez zapaæ ekonomiczn¹, a skoñczywszy na ogólnowiatowym konflikcie nuklearnym  ciesz¹ siê ogromn¹ i wprost zadziwiaj¹c¹ popularnoci¹5.
Po trzecie, kwestionuje siê koniecznoæ pytania o czynniki wp³ywaj¹ce na
przebieg dziejów i wyjaniaj¹ce sam proces. Przyk³adowo przywo³ywany ju¿
sztandarowy wspó³czesny kontestator historiozoficznego mylenia G. Vattimo zauwa¿a, ¿e skoro z regu³y refleksja historiozoficzna prowadzi do snucia katastroficznych wizji upadku i zag³ady ludzkoci lub niszczycielskiej (zbrojnej) rywalizacji
miêdzy poszczególnymi spo³ecznociami, to w ogóle nie by³o warto dotychczas
podejmowaæ tej refleksji ani te¿ nie ma potrzeby dalszego rozwijania historiozoficznej tradycji6. Wed³ug krytyków wszystkie historiozoficzne projekty s¹ ponadto
ze swej natury naznaczone b³êdem poznawczym. W historiozoficznych konceptach  jak twierdzi np. Jacques Derrida (19302004), francuski filozof postmodernistyczny  dzieje zawsze s¹ przedstawiane jako zerwane, tzn. nieuchronnie
zmierzaj¹ce do absolutnego koñca, czy te¿ jako tragiczne, czyli wieñcz¹ce siê
jak¹ totaln¹ katastrof¹7. Wed³ug tego rodzaju krytyków nie jest to adekwatne
przedstawianie charakteru historii. Ich zdaniem wprawdzie trudno zaprzeczaæ, ¿e
w ludzkie dzieje wpisane s¹ nieszczêcia, ale ¿adne z nich nie mo¿e byæ rozumiane jako raz i na zawsze koñcz¹ce historiê. Wszelkie ju¿ uobecnione katastrofy
by³y, a ka¿da katastrofa nadchodz¹ca jest jedynie zapowiedzi¹ kolejnych kataklizmów. ¯adne z nieszczêæ nie mo¿e byæ wiêc ujmowane jako ostateczne. Zdaniem krytyków historiozoficznego spojrzenia na dzieje ogóln¹ historiê porusza
4 Zob. M. Bierdiajew, Nowe redniowiecze, t³um. M. Reutt, Komorów 1997, s. 15. Wiêcej na
temat rozumienia przez samego M. Bierdiajewa sensu przebiegu dziejów zob. np. J. Jakubowski, Zagadka
nowego redniowiecza Miko³aja Bierdiajewa, Filo-Sofija 1 (2001), s. 225236.
5 Analizê uzewnêtrznieñ, przyczyn i konsekwencji tego zjawiska zob. R. Cascioli, A. Gaspari,
2012. Katastrofizm i koniec czasów, t³um. M. Masny, Kraków 2011.
6 Zob. G. Vattimo, Postnowoczesnoæ i kres historii, s. 144.
7 Zob. J. Derrida, Dun ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, Paris 1983, s. 70.
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mechanizm znowu8, czego zdaj¹ siê nie dostrzegaæ ró¿nej maci historiozofowie. Wskazuje siê z tej te¿ racji  jak czyni np. wspó³czesna polska filolog
Bernadetta ¯ynis  ¿e jeli ju¿ refleksja historiozoficzna mia³aby byæ dalej uprawiana, to raczej musia³by zmierzaæ do tego, by ludzkoæ dziêki niej otrzyma³a
natchnienie pozytywn¹ wizj¹ dziejów, w której historia jawiæ siê bêdzie jako
otwarta i nêc¹ca cz³owieka realizacj¹ coraz to nowych celów,
a tak¿e daj¹ca nadziejê na ostateczne wyzwolenie od ró¿norakich postaci z³a,
a nie strasz¹ca wizj¹ nieuchronnej zag³ady9.
Po czwarte, dla wielu wspó³czesnych nie maj¹ ¿adnego  ewentualnie wiêkszego  znaczenia ani ich historyczne korzenie, ani tym bardziej nie liczy siê dla
nich kszta³t przysz³oci, która uwa¿ana jest za zbyt odleg³¹ i niepewn¹, by warto
by³o siê ni¹ na serio zaj¹æ. Znaczna czêæ wspó³czesnych ¿yje tylko tu
i teraz, zaspokajaj¹c wy³¹cznie potrzeby zwi¹zane z ¿yciem codziennym. Oczywiste jest, ¿e cz³owieka skupionego jedynie na tu i teraz trudno zainteresowaæ
jakimkolwiek historiozoficznym przes³aniem10. Intryguj¹cym zobrazowaniem intelektualnej postawy nastawionej tylko na tu i teraz jest koncepcja absolutnego
czasu teraniejszego jako estetycznej kategorii pozwalaj¹cej uchwyciæ w³aciwy
sens literackiego dzie³a. W ksi¹¿ce Absolutna teraniejszoæ koncepcjê tê prezentuje niemiecki literaturoznawca Karl H. Bohrer (ur. 1932). Jego zdaniem
fantazjê literack¹ nale¿y traktowaæ jako ca³kowicie woln¹ od historycznych uwarunkowañ epoki, w której powsta³a, a tak¿e aktu estetycznego nie nale¿y rozpatrywaæ jako procesu o strukturze wczeniej-teraz-póniej, gdy¿ jest on za ka¿dym
razem absolutnie momentalny i nie jest niczym uwarunkowany. Konsekwencj¹
takiego rozumienia dzie³a literackiego i aktu estetycznego  niemiecki badacz
wyranie podkrela, ¿e za ni¹ siê opowiada  jest wielce kontrowersyjna teza, ¿e
mo¿liwe jest ca³kowite uwolnienie siê w tworzeniu i interpretowaniu poszczególnych dzie³ literackich nie tylko od jakiekolwiek historiozoficznego spojrzenia na
ludzkie dzieje, ale nawet od jakichkolwiek najbardziej elementarnych fundamentów metafizycznych11.
8

Zob. T. S³awek, Morze i ziemia. Dyskursy historii, w: W. Kalaga, T. S³awek (red.), Facta
ficta. Z zagadnieñ dyskursu historii, Katowice 1992, s. 2354 (cyt. s. 47).
9 Zob. B. ¯ynis, Anio³ Historii  demon historii, wiat Tekstów. Rocznik S³upski 9 (2011), s. 202.
10 Coraz czêciej, zw³aszcza w massmediach, podnosi siê tê kwestiê i problemy z ni¹ zwi¹zane.
Zob. np. J. Darski, Wykorzenieni æwieræinteligenci z aspiracjami, Gazeta Polska 40 (2011), z 5 padziernika, http://www.gazetapolska.pl/9396-wykorzenieni-cwiercinteligenci-z-aspiracjami (5.02.2013);
B. Wildstein, Bezideowoæ polityki polskiej, Rzeczpospolita 49 (2010), z 2728 lutego, http://archiwum.rp.pl/artykul/928571_Bezideowosc_polityki_polskiej.html (5.02.2013); J. Heilbrunn, Targowisko
pró¿noci, prze³. T. Bieroñ, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/77385,targowisko-proznosci.html (5.02.2013).
11 Zob. K.H. Bohrer, Absolutna teraniejszoæ, prze³. K. Krzemieniowa, Warszawa 2003
(zw³aszcza s. 2, 156).

46

Ks. Zdzisław Kieliszek
Filozofia

Po pi¹te, liczni badacze za metodologicznie i merytorycznie niewiarygodne
uwa¿aj¹  w³aciwe ka¿dej postaci historiozoficznego mylenia  zarówno nawi¹zywanie do przesz³oci w celu objanienia teraniejszoci, jak równie¿ zarysowywanie (przewidywanie) przebiegu przysz³oci na podstawie dotychczasowych
dziejów. Wskazuje siê przede wszystkim, ¿e historiozofowie zwykle analizuj¹ oraz
interpretuj¹ poszczególne wydarzenia i procesy dziejowe z perspektywy zak³adaj¹cej istnienie jakiego abstrakcyjnego tamtego wiata (tzn. rzeczywistoci ponadnaturalnej czy nadprzyrodzonej, sfery apriorycznej itp.), który mia³by stanowiæ
pozahistoryczn¹, jednolit¹ i niezmienn¹ ramê odniesienia czy te¿ byæ celem dziej¹cych siê w konkretnym czasie i przestrzeni wydarzeñ. Klasycznym przyk³adem
autora, który w swych pracach podda³ dog³êbnej metodologiczno-merytorycznej
krytyce mylenie historiozoficzne, jest niemiecki filozof Karl Löwith (18971973).
W ksi¹¿ce Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne przes³anki
filozofii dziejów zauwa¿a on, ¿e uprawiana przez poszczególnych autorów historiozofia jest zawsze w prostej linii spadkobierczyni¹ mylenia biblijnego, a zw³aszcza eschatologicznej optyki Nowego Testamentu. K. Löwith przekonuje, ¿e opieraj¹ce siê na nadprzyrodzonych przes³ankach objanianie dziejów nie mo¿e byæ
traktowane ani jako racjonalnie prawomocne, ani te¿ jako wiarygodne. Co wiêcej,
postuluje zaprzestanie wszelakich prób doszukiwania siê w dziejach sensu12.
Zdaniem K. Löwitha, a tak¿e wielu innych krytyków tradycji historiozoficznej,
nawet jeli tamten wiat istnieje i nie jest ¿adnym wymys³em, nie ma potrzeby
odwo³ywania siê do rzeczywistoci nadprzyrodzonej (ponadnaturalnej, apriorycznej itp.) w objanianiu ludzkich dziejów. Kontestatorzy mylenia historiozoficznego
z zasady s¹ przekonani, ¿e ludzkie dzieje mo¿na stosowniej opisaæ i objaniæ,
orientuj¹c je wy³¹cznie na kosmos i naturê jako ich ostateczne horyzonty13.

Odparcie współczesnych zarzutów
wobec historiozoficznej refleksji
Powy¿ej wskazano na piêæ reprezentatywnych zastrze¿eñ, jakie obecnie s¹
podnoszone wobec mylenia historiozoficznego. Nie wyczerpuj¹ one oczywicie
wszystkich kontrowersji, które generuje historiozoficzna tradycja. Jednak¿e wydaje siê, ¿e przedstawione zarzuty mo¿na uznaæ za kluczowe, gdy¿ s¹ najczêciej
podnoszone oraz istotnie charakteryzuj¹ krytyczne, a czasem nawet wprost kontestatorskie, nastawienie wielu wspó³czesnych mylicieli do historiozofii. Czy
12 Zob. K. Löwith Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne przes³anki filozofii dziejów, prze³. J. Marzêcki, Kêty 2002 (zw³aszcza s. 7, 190191).
13 Wiêcej na ten temat zob. np. E. Angehrn, Filozofia dziejów, s. 169178.
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przywo³ane zarzuty s¹ jednak trafne i zasadne? Chc¹c odpowiedzieæ na to pytanie, trzeba ustaliæ, na ile odpowiednie kontrargumenty s¹ mocniejsze b¹d
s³absze od wskazanych piêciu obiekcji.
Odpowied na pierwszy z zarzutów mo¿e byæ dwukierunkowa. Z jednej
strony, za aktualnoci¹ refleksji historiozoficznej przemawia fakt, ¿e nadal s¹
autorzy, których ta problematyka ¿ywo interesuje14. Rzetelny krytyk dorobku
ludzkiej myli nie powinien ignorowaæ faktu, ¿e tradycja historiozoficzna jest
wci¹¿ i najprawdopodobniej w przysz³oci te¿ bêdzie rozwijana. Z drugiej strony,
warto ci¹gle interesowaæ siê dotychczasowym przebiegiem dziejów, poniewa¿
tylko w jego wietle lepiej mo¿na zrozumieæ teraniejszoæ i krytyczniej spojrzeæ
w przysz³oæ. Z tego te¿ wzglêdu refleksja nad histori¹ jawi siê jako wa¿na
przede wszystkim dla wspó³czesnej myli spo³eczno-politycznej. Odrzucenie
w projektach spo³eczno-politycznych historiozoficznego spojrzenia na rzeczywistoæ oraz lekcewa¿enie dorobku intelektualnego i dowiadczenia dziejowego poszczególnych spo³ecznoci jest równoznaczne z postawieniem absurdalnego postulatu uprawiania polityki poza histori¹15. Choæ od czasów Tukidydesa minê³o ju¿
wiele stuleci, za zawsze aktualn¹ trzeba uznaæ zasygnalizowan¹ przez niego myl,
¿e odnosz¹c historiozoficznie siê do dotychczasowego przebiegu dziejów, wyrabiamy sobie s¹d o teraniejszoci oraz mo¿liwej przysz³oci16. Nawi¹zuj¹c za do
przemyleñ nad rol¹ filozofii spo³eczno-politycznej znakomitego amerykañskiego
uczonego Johna Rawlsa (19212002), mo¿na jeszcze dopowiedzieæ, ¿e wszystkim
projektom spo³eczno-politycznym konstruowanym w oderwaniu od intelektualno-dziejowego dowiadczenia ludzkoci grozi utopizm, za ich przenoszenie na praktykê ¿ycia spo³eczno-politycznego mo¿e przynieæ op³akane skutki17.
Drugi z zarzutów, tzn., ¿e przysz³oæ jest mroczna, co oznacza, ¿e
w d³u¿szej perspektywie czasu jest zupe³nie nieprzewidywalna, równie¿ nale¿y
oceniæ jako  przynajmniej czêciowo  nies³uszny. Na pewno, wy³¹czaj¹c poznanie
14 Dwaj powszechnie doceniani we wspó³czesnej tradycji historiozoficznej autorzy ju¿ zostali
przywo³ani: F. Fukuyama i S.P. Huntington. Równie¿ na gruncie polskiej myli mo¿na wskazaæ badaczy,
którzy dog³êbnie analizuj¹ i twórczo rozwijaj¹ problematykê historiozoficzn¹. Jednym z nich jest Piotr
Moskal. W ksi¹¿ce Problem filozofii dziejów. Próba rozwi¹zania w wietle filozofii bytu (Lublin 1993)
dochodzi on do przekonania, ¿e nie jest mo¿liwe zrozumienie historii bez odwo³ania siê do jej ontologicznej podstawy, tzn. bytowych czynników, dziêki którym mog¹ w ogóle zachodziæ jakiekolwiek zdarzenia
czasowo-przestrzenne dotycz¹ce pojedynczego cz³owieka i ca³ych ludzkich spo³ecznoci. Innym wa¿nym
polskim mylicielem, którego interesuje problematyka historiozoficzna jest Marek N. Jakubowski. Tym
kwestiom powiêci³ on wiele prac, m.in.: Historiozofia jako filozofia praktyczna. Hegel a polska filozofia
czynu (Bydgoszcz 1991) i przywo³ywan¹ ju¿ Ci¹g³oæ historii i historia ci¹g³oci.
15 Zob. A. Gniazdowski, Polityka poza histori¹, Teologia Polityczna 2 (20042005), s. 313325.
16 Zob. Tukidydes, Wojna peloponeska, prze³. i oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1957, ks. I,
22, s. 13.
17 Zob. J. Rawls, Wyk³ady z historii filozofii polityki, oprac. S. Freeman, prze³. S. Szymañski,
Warszawa 2010, s. 5557.
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oparte na dowiadczeniu nadprzyrodzonym18, nie jest mo¿liwe precyzyjne przepowiedzenie konkretnych faktów, które w przysz³oci mia³yby siê nieodwo³alnie
wydarzyæ. Mo¿na co najwy¿ej dywagowaæ, ¿e dzieje potocz¹ siê w taki b¹d inny
sposób. Prawdopodobieñstwo trafnoci tego rodzaju dywagacji bez w¹tpienia
gwa³townie maleje wraz z czasowym oddaleniem przewidywanego wydarzenia
od aktualnego momentu historycznego. Konkretny przysz³y bieg historii, jak celnie
zauwa¿y³ to ju¿ w. Augustyn, jest otwarty i w takim w³anie znaczeniu nieprzewidywalny19. Jednak¿e nie nale¿y przy tym przeoczaæ faktu, ¿e okrelone ludzkie
dzia³ania zawsze s¹ czym uwarunkowane oraz skutkuj¹ w rzeczywistoci danymi konsekwencjami. Bez wiêkszej trudnoci mo¿na odnaleæ przyrodnicze uwarunkowania ludzkiej aktywnoci oraz powi¹zaæ j¹, dostrzegaj¹c w niej przyczynê,
z poszczególnymi fizyczno-biologicznymi skutkami. Znacznie trudniej jest zaobserwowaæ podobne zale¿noci na p³aszczynie ideowo-duchowej. Trzeba mieæ jednak na uwadze, ¿e równie¿ okrelone idee maj¹ swoje konsekwencje, z którymi
trzeba siê powa¿nie liczyæ. Oznacza to, ¿e zarówno próbuj¹c zrozumieæ teraniejszoæ, trzeba odwo³ywaæ siê do przesz³oci, jak i spogl¹daj¹c w przysz³oæ, trzeba
uwzglêdniaæ przesz³oæ i teraniejszoæ. Chodzi o to, ¿e dane idee jawi¹ siê jako
swoiste determinanty okrelonego przesz³ego, obecnego oraz przysz³ego przebiegu dziejów poszczególnych spo³ecznoci oraz ca³ej ludzkoci20. Innymi s³owy,
wiele racji ma F. Koneczny, gdy zwraca uwagê, ¿e istniej¹ specyficzne zale¿noci
pomiêdzy poszczególnymi ideami a kszta³tem i kolejami rozwoju okrelonego porz¹dku publicznego21. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e przysz³oæ nie jest zupe³nie
18 Chodzi o fenomen proroctwa (profetyzmu), który jest spotykany w wielu religiach. Nie ma tu
miejsca, by dok³adnie omawiaæ to zagadnienie. Odsy³am do interesuj¹cego wywiadu (z 16 marca 1998 r.),
w którym zasygnalizowane s¹ najwa¿niejsze kwestie zwi¹zane z fenomenem proroctwa, w szczególnoci
w jego biblijno-chrzecijañskiej wersji, zob. Problem chrzecijañskiego proroctwa. Z kardyna³em Józefem
Ratzingerem rozmawia Niels Christian Hvidt, prze³. M. Jasiñski, Teologia i Cz³owiek 16 (2010), s. 1128.
19 Wiêcej na temat Augustyñskiej koncepcji otwartoci dziejów zob. np. E. Angehrn, Filozofia
dziejów, s. 3950; E.L. Fortin, w. Augustyn, prze³. P. Kaznowski, w: L. Strauss, J. Cropsey (red.),
Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010, s. 182211. Przywo³any ju¿ wy¿ej polski badacz
P. Moskal, nawi¹zuj¹c m.in. tak¿e do myli w. Augustyna i j¹ rozwijaj¹c, wyjania otwartoæ historii
nastêpuj¹co: [ ] chwila obecna [a tak¿e przysz³a  Z.K.] dziejowo usytuowanego cz³owieka (konkretnej osoby, ale i bytu spo³ecznego) nie jest nigdy do koñca wy³¹cznie wypadkow¹ czy funkcj¹ dotychczasowych dziejów. Po pierwsze dlatego, ¿e cz³owiek zachowuje wolnoæ [ ]. Po drugie, cz³owiek nie tylko
asymiluje wiedzê o rzeczach, ale sam te rzeczy poznaje. Nie tylko przejmuje obiegowe s¹dy o tym, co
dobre lub z³e, ale sam rozpoznaje, co jest dobre, a co jest z³e [chodzi m.in. o to, ¿e cz³owiek nie jest
wy³¹cznie biernym odbiorc¹ okrelonych wartoci czy dzie³ kulturowych, ale sam mo¿e je w swej
wolnoci kszta³towaæ, twórczo wp³ywaj¹c dziêki temu na bieg dziejów  Z.K.] (Metafizyka dziejów,
Cz³owiek w Kulturze 67 (1995), s. 302303).
20 Mimo up³ywu ponad szeædziesiêciu lat od pierwszej publikacji (1948 r.), niczego ze swej
aktualnoci nie straci³y analizy tego zjawiska zaprezentowane przez amerykañskiego myliciela Richarda
M. Weavera (19101963) w ksi¹¿ce o wielce znamiennym tytule Idee maj¹ konsekwencje (prze³.
B. Bubula, Kraków 1996).
21 Zob. P. Skrzydlewski, Polityka i jej determinanty cywilizacyjne w wietle nauki o cywilizacjach Feliksa Konecznego, Cz³owiek w Kulturze 10 (1998), s. 5978.
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mroczna, gdy¿ co o przypuszczalnym przysz³ym przebiegu dziejów mo¿na
powiedzieæ na podstawie idei, jakie s¹ w danych spo³ecznociach aktualnie przyjmowane22.
W kolejnym, trzecim, wspó³czesnym zarzucie wobec mylenia historiozoficznego wskazuje siê, ¿e jest ono genetycznie zatrute katastrofizmem. Odnosz¹c siê do tego oskar¿enia, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e nie jest ono ani trafne, ani te¿
wiarygodne. Wprawdzie w historiozoficznej tradycji znacz¹co reprezentowane
jest mniej b¹d bardziej katastroficzne spojrzenie na przysz³e dzieje, wystarczy
chocia¿by przywo³aæ takich autorów, jak O. Spengler czy S.P. Huntington, jednak¿e istotnymi jej przedstawicielami s¹ zarówno myliciele  np. w. Augustyn
oraz A.J. Toynbee  którzy postrzegaj¹ dalsz¹ historiê jako proces zasadniczo
otwarty na urzeczywistnianie siê dobra i z³a, jak i badacze o wyranie optymistycznym nastawieniu do rozwoju wydarzeñ, np. K. Marks oraz F. Fukuyama.
Trudno zatem jest utrzymaæ tezê, ¿e refleksja historiozoficzna z regu³y musi
prowadziæ do katastroficznej wizji dziejów. Ponadto nieufnie nale¿y potraktowaæ
fundowany przez krytyków historiozofii na tej tezie postulat nieustannego wabienia  jako czego znacznie bardziej po¿¹danego ni¿ straszenie nieuniknionoci¹
takich czy innych nieszczêæ  poszczególnych ludzi i ca³ych spo³eczeñstw wyobra¿eniami ostatecznego uwolnienia siê od ró¿norakich przejawów z³a, poprzez
zaanga¿owanie siê w rozwój okrelonych projektów lub samorealizacjê historycznej koniecznoci. Samo w sobie stawianie przez krytyków refleksji historiozoficznej takiego postulatu mo¿na oceniæ jako jeden z przejawów  co zakrawa
wrêcz na ironiê  historiozoficznego podejcia do dziejów. We wspomniany postulat wpisana jest bowiem w³aciwa niektórym historiozoficznym propozycjom nadzieja, ¿e z³o mo¿e w trakcie rozwoju procesu dziejowego zostaæ ca³kowicie
pokonane. W wietle dotychczasowego historycznego dowiadczenia ludzkoci
mo¿na dojæ równie¿ do przekonania, ¿e najwiêksze nieszczêcia sprowadzali na
ni¹ ró¿nej maci idealici oraz optymici. Zdecydowana wiêkszoæ, jeli nawet nie
wszystkie, dziejowych katastrof by³a nastêpstwem bezpodstawnej i irracjonalnej
nadziei ostatecznego wyzwolenia ludzkoci z okrelonych postaci z³a. Wymownymi
zobrazowaniami mog¹ byæ tu skutki, które poci¹gnê³o za sob¹ zach³yniêcie siê
danych grup mrzonkami nazizmu, faszyzmu czy te¿ komunizmu. Chocia¿ równoczenie trudno jest uznaæ historiozoficzne koncepcje o zdecydowanie katastroficznym nachyleniu za znacznie trafniejsze i wiarygodniejsze od zbytnio entuzjastycz22 Dobr¹ ilustracj¹ mo¿liwoci przeczuwania przysz³oci na podstawie analizy okrelonych
idei mo¿e byæ encyklika Piusa XI Mit brennender Sorge (Z pal¹c¹ trosk¹) z 1937 r. Papie¿ jednoznacznie potêpia w niej nazizm jako neopoganizm i politykê prowadzon¹ przez hitlerowskie Niemcy. Pius XI
przestrzega przed nazistowsk¹ ideologi¹, która mo¿e doprowadziæ do ogromnego dramatu nie tylko
Niemcy, ale tak¿e ca³¹ ludzkoæ (zob. g³ównie p. 5). Wydarzenia, które rozegra³y siê w ci¹gu kilku
kolejnych lat od og³oszenia encykliki potwierdzi³y, ¿e papieskie ostrze¿enia nie by³y bezprzedmiotowe.
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nych podejæ do dziejów, jednak¿e w obliczu historycznego dowiadczenia ludzkoci, rozs¹dniejsze wydaje siê byæ bardziej pesymistyczne ni¿ optymistyczne spojrzenie na dalszy rozwój wypadków23.
Odpowied na czwart¹ kontrowersjê  z jak¹ musz¹ siê obecnie mierzyæ
zwolennicy dalszego rozwijania i pog³êbiania tradycji historiozoficznego mylenia
 generowan¹ brakiem zainteresowania wspó³czesnego cz³owieka przesz³oci¹
oraz przysz³oci¹ jest z³o¿ona. Z jednej strony, mo¿na wskazywaæ, ¿e choæ faktycznie zauwa¿alne jest zjawisko coraz wiêkszego skupiania siê wspó³czesnych
wy³¹cznie na problemach codziennoci i unikanie przez nich g³êbszej refleksji nad
dziejowymi procesami, ich przyczynami oraz skutkami, to jednak nie jest to jedyna
ideowa tendencja, któr¹ mo¿na obecnie zaobserwowaæ. W licznych spo³ecznociach daje siê dostrzec zjawisko przeciwne ahistorycznej postawie wielu wspó³czesnych ludzi. Chodzi przede wszystkim o zauwa¿alny od po³owy XX stulecia
trend nabierania przez ideê ma³ej ojczyzny coraz wiêkszego znaczenia w ¿yciu
poszczególnych jednostek oraz ca³ych grup. Komentatorzy podkrelaj¹, ¿e choæ
wielu zwyczajnych ludzi, a tak¿e samych badaczy, nie interesuje siê obecnie
zbytnio dziejami wielkich spo³ecznoci (narodów) czy ca³ej ludzkoci, to jednak
znacznym zainteresowaniem cieszy siê przesz³oæ, teraniejszoæ oraz przysz³oæ
ma³ych ojczyzn, czyli lokalnych przestrzeni, rodowisk, kultur i wspólnot24.
Chocia¿by na tej podstawie mo¿na dojæ do przekonania, ¿e rozwijanie dorobku
historiozoficznego mo¿e byæ wci¹¿ konstruktywne. Nawet jeli refleksja historiozoficzna mia³aby siê ju¿ nie odnosiæ do dziejów ogromnych spo³ecznoci (narodów) czy ca³ej ludzkoci, to przynajmniej winna umo¿liwiæ lepsze zrozumienie
dotychczasowej historii, teraniejszoci i zarysowanie przysz³ych perspektyw
ma³ych ojczyzn25. Z drugiej strony, wydaje siê, ¿e  w obliczu kryzysu to¿sa23 Dog³êbnego i zilustrowanego wieloma przyk³adami uzasadnienia, do którego w tym miejscu
odsy³am, wiêkszej racjonalnej wiarygodnoci pesymistycznego ni¿ optymistycznego spojrzenia na dalszy rozwój historii dostarcza w ksi¹¿ce Po¿ytki z pesymizmu i niebezpieczeñstwa fa³szywej nadziei (t³um.
T. Bieroñ, Poznañ 2012) brytyjski myliciel Roger Scruton (ur. 1944). Skutecznie tropi on i demaskuje
op³akane skutki szeregu stereotypów oraz ideowych mechanizmów (np. zak³adanie najlepszego scenariusza oraz wyobra¿enie procesów dziejowych jako gry o sumie zerowej), które strukturalnie zawsze
wpisane s¹ we wszelkie idealistyczne i nazbyt entuzjastyczne podejcia do rzeczywistoci.
24 Zob. np. R. Sulima, G³osy tradycji, Warszawa 2001, s. 129181; A. Szpociñski, P.T. Kwiatkowski, Przesz³oæ jako przedmiot przekazu, Warszawa 2006 (zw³aszcza s. 5163, 69147).
25 W tym duchu we wspó³czesnej literaturze jest rozwijana m.in. koncepcja tzw. historii drugiego
stopnia. W odró¿nieniu od zwyk³ej historii jako dyscypliny naukowej, w ramach tzw. historii drugiego
stopnia analizuje siê nie tyle przebieg konkretnych wydarzeñ, ich przyczyny oraz skutki, ale wiêcej
uwagi powiêca siê po³¹czeniom pomiêdzy elementarnymi ontycznymi oraz materialnymi podstawami
spo³eczeñstwa a najbardziej wyszukanymi wytworami ludzkiej kultury, w których zobrazowane jest
dziejowe dowiadczenie poszczególnych spo³eczeñstw. Zarys problematyki i koleje rozwoju tzw. historii
drugiego stopnia zob. np. K. Koñczal, Bliskie spotkania z histori¹ drugiego stopnia, w: A. Szpociñski (red.),
Pamiêæ zbiorowa jako czynnik integracji i ród³o konfliktów, Warszawa 2009, s. 207226.
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moci wielu spo³ecznoci spowodowanego rozprzestrzeniaj¹c¹ siê w nich mentalnoci¹ ahistoryczn¹  bez odpowiedniego dowartociowania dowiadczenia dziejowego, w³aciwego rozumienia teraniejszoci i ukierunkowania siê na przysz³e
cele nie da siê w d³u¿szej perspektywie czasu utrzymaæ integralnoci poszczególnych ludzkich wspólnot. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e to¿samoæ spo³ecznoci jest tym
mocniejsza, im silniejsze jest w danym momencie u jej cz³onków poczucie wspólnej historii oraz wspólnoty przysz³ych celów. Zale¿noæ to¿samoci danej spo³ecznoci od poczucia przez jej cz³onków wspólnoty historii wyranie mo¿na dostrzec
na przyk³adzie kszta³towania siê to¿samoci poszczególnych narodów. Za zale¿noæ to¿samoci danej grupy od jej ukierunkowania siê na wspólne cele doskonale
obrazuj¹ mechanizmy funkcjonowania spo³ecznoci miêdzynarodowych26. Oczywiste jest, ¿e dowartociowanie dziejowego dowiadczenia, w³aciwe rozumienie
teraniejszoci oraz odpowiednie pojmowanie przysz³ych celów, jeli maj¹ byæ
adekwatne do ontycznej sytuacji cz³owieka, musz¹ siê oprzeæ na badaniach
o historiozoficznym charakterze27 .
W pi¹tym zarzucie wobec historiozoficznego mylenia twierdzi siê, ¿e
w objanianiu historii nie ma potrzeby odwo³ywania siê do abstrakcyjnego tamtego wiata jako pozahistorycznej, jednolitej i niezmiennej ramy odniesienia dla
procesu dziejowego. Krytycy tradycji historiozoficznej myl¹ siê jednak, twierdz¹c,
¿e ca³kowicie wystarczaj¹ce jest ujêcie dziejów w perspektywie kosmosu i praw
natury. Owszem, ludzkie dzieje wpisuj¹ siê w losy kosmosu i s¹ z nimi nierozerwalnie powi¹zane. Jednak¿e, jeli nawet konkretne dowiadczalne dane historyczne s¹ potrzebne do intuicyjnego uchwycenia przebiegu procesu dziejowego,
to w pe³ni metodologicznie i merytorycznie zadowalaj¹ce objanienie historii musi
uwzglêdniæ przede wszystkim sferê koniecznych (apriorycznych) faktów i zale¿26 Kwestia kryzysu to¿samoci poszczególnych spo³eczeñstw jest obecnie coraz czêciej zauwa¿ana w badaniach i refleksji filozoficznej. Myliciele mierz¹ siê z tym problemem w ró¿ny sposób,
proponuj¹c wieloæ rozwi¹zañ. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e najsilniej reaguj¹ na ten kryzys przedstawiciele komunitaryzmu (Michael Walzer, Michael J. Sandel), zalecaj¹c okrelone rodki zaradcze, za
najmniej siê nim przejmuj¹ autorzy o nachyleniu liberalnym (David Gauthier, James M. Buchanan),
a zw³aszcza postmodernistycznym (Richard Rorty, Anthony Giddens). Zarys tej problematyki zob. np.
R. Wonicki, Kryzys to¿samoci jednostkowej i grupowej w perspektywie filozofii polityki, w: B. Markiewicz, R. Wonicki (red.), Kryzys to¿samoci politycznej a proces integracji europejskiej, Warszawa 2006,
s. 4555.
27 P. Moskal sugeruje nawet, ¿e dot¹d nie zosta³a jeszcze wypracowana kompletna historiozofia
(filozofia dziejów), która adekwatnie ujê³aby bytow¹ sytuacjê cz³owieka i by³aby w pe³ni niezale¿na od
jakiegokolwiek dowiadczenia religijnego czy od nauk humanistycznych o ludzkiej historii. Swoj¹ koncepcjê uwa¿a on za przedstawienie tylko zarysu realistycznej i autonomicznej historiozofii. Uwa¿a, ¿e
wy³¹cznie realistyczna i autonomiczna historiozofia dostarcza fundamentalnego rozumienia dziejów, na
którym dopiero mo¿e byæ nabudowywana dalsza refleksja nad histori¹, tzn. m.in. namys³ nad przyczynami okrelonych procesów dziejowych czy projektowanie odpowiednich rodków zaradczych, jeli
dane zjawiska nie s¹ po¿¹dane. Swoj¹ koncepcjê P. Moskal prezentuje w przywo³ywanym tu tytule
Problem filozofii dziejów oraz w artykule Metafizyka dziejów.
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noci, która jawi siê jako pozahistoryczny, jednolity i niezmienny szkielet procesu
dziejowego28. Ten szkielet ma podwójny wymiar. Z jednej strony, chodzi o ontyczn¹ strukturê dziejów, tzn. o to, jakim s¹ one bytem i jakie bytowe czynniki
w ogóle umo¿liwiaj¹ zachodzenie jakichkolwiek historycznych zdarzeñ29. Z drugiej strony, zawsze trzeba uwzglêdniaæ pewn¹ sta³¹ teoretyczn¹ (aprioryczn¹)
normê (teoriê) jako podstawê korygowania, sprawdzania i odrzucania oraz potwierdzania historycznych relacji i interpretacji30. Innymi s³owy, przesz³oæ, tera28 Dobrym zobrazowaniem rozumienia tamtego wiata jako pozahistorycznego, jednolitego
i niezmiennego szkieletu dziejów mo¿e byæ myl Johanna G. Fichtego (17621814), przedstawiciela
niemieckiego idealizmu. Analizuj¹c dzieje, pos³uguje siê on dwoma bliskoznacznymi w jêzyku niemieckim terminami die Historie i die Geschichte (obydwa na jêzyk polski t³umaczy siê jako historia),
którymi opisuje nieco inne wymiary historycznego procesu. Die Historie niemiecki myliciel odnosi
do tego, co siê w procesie dziejowym faktycznie wydarzy³o w przesz³oci, dzieje obecnie lub wydarzy
w przysz³oci i co jednoczenie by³o, jest lub bêdzie niepowtarzalne i zupe³nie nieprzewidywalne. Natomiast terminem die Geschichte J.G. Fichte wprawdzie równie¿ oznacza to, co siê ju¿ wydarzy³o, dzieje
lub bêdzie jeszcze dzia³o, ale tylko jako przejaw pewnych apriorycznych koniecznoci, tzn. to, co jeli
ju¿ zaistnia³o, istnieje lub jeszcze zaistnieje, to odpowiednio absolutnie nie mog³o, nie mo¿e lub nie
bêdzie mog³o byæ inne. Tamten wiat rozumiany jako ów szkielet dziejów odpowiada wiêc sferze
rzeczywistoci historycznej opisywanej w Fichteañskim jêzyku terminem die Geschichte. W Fichteañskiej koncepcji ca³y za proces dziejowy jest z³o¿eniem dwóch nieco innych sfer oznaczanych
kolejno terminami die Historie i die Geschichte, przy czym pierwsza jest zawsze nabudowana na
drugiej. Wiêcej na temat Fichteañskiego rozumienia struktury procesu dziejowego zob. np. Z. Kieliszek,
Antropologia a nacjonalizm w myli Johanna Gottlieba Fichtego, Olsztyn 2010, s. 8286.
29 Np. P. Moskal tak krótko opisuje ontyczn¹ strukturê dziejów: Jakim bytem jest dziejowoæ
cz³owieka? Jest ona zespo³em relacji. Podmiotem tych relacji jest byt ludzki  konkretny cz³owiek.
Kresem s¹ inne byty osobowe (starsze lub m³odsze, bardziej lub mniej zaktualizowane), ale nade wszystko byty kulturowe pochodz¹ce z przesz³oci b¹d dotycz¹ce przesz³oci lub przysz³oci, a wiêc byty
wtórnie intencjonalne. Dlaczego cz³owiek wchodzi w te relacje? S¹ one konieczne ze wzglêdu na
spotencjonalizowanie ludzkiej natury i jej niezbêdne, transcendentalne relacje do dobra (ostatecznie do
Absolutu) aktualizuj¹cego potencjonalnoci w zakresie poznania, mi³owania i wolnej autodeterminacji.
St¹d, chocia¿ ka¿dy cz³owiek musi przebyæ drogê od poczêcia a¿ do mierci aktualizuj¹c tak czy inaczej
swoje osobowe potencjonalnoci, dokonuj¹c w wiêkszym lub mniejszym stopniu uduchowienia (spirytualizacji) swojej osoby, to dziejowoæ jego bytu (podobnie jak wymiar spo³eczny) umo¿liwia mu pe³niejsze zrealizowanie tych potencjonalnoci (Metafizyka dziejów, s. 303).
30 Interesuj¹c¹ i niemal zupe³nie nieznan¹ wspó³czesn¹ prób¹ skonstruowania takiej apriorycznej normy (teorii) jest przedsiêwziêcie Hansa-Hermanna Hoppego (ur. 1949), ekonomisty i filozofa
niemieckiego pochodzenia, zaprezentowane w ksi¹¿ce o znamiennym tytule Demokracja  bóg, który
zawiód³. Ekonomia i polityka demokracji, monarchii i ³adu naturalnego (t³um. W. Falkowski,
J. Jab³ecki, J.M. Fijor, Warszawa 2006). W swoich przemyleniach dochodzi do wniosku, ¿e aprioryczna
teoria zawsze ma pierwszeñstwo przed historycznym dowiadczeniem i je koryguje. Jego zdaniem nie
mo¿e m.in. dziwiæ obecny kryzys socjaldemokratycznego zachodnioeuropejskiego modelu pañstwa
opiekuñczego, gdy¿ ju¿ aprioryczna analiza funkcjonowania tego modelu wskazuje, ¿e jeli siê go
urzeczywistni, to zawsze i wszêdzie bêdzie on stopniowo od wewn¹trz rozsadzany przez stale obecne
w nim napiêcia, np.: postêpuj¹cej demokratyzacji ¿ycia publicznego w d³u¿szej perspektywie czasu
nie da siê pogodziæ ze skuteczn¹ ochron¹ bezwzglêdnego ludzkiego prawa do posiadania i wolnego
dysponowania w³asnoci¹ prywatn¹; demokratyczna w³adza zawsze generuje wzrost zad³u¿enia danego
pañstwa i lekcewa¿y dobra kapita³owe; wzrost imigracji nie sprzyja wolnorynkowej gospodarce. Dla
rozwoju i dowartociowania historiozoficznej tradycji szczególnie cenne jest nastêpuj¹ce spostrze¿enie
H.-H. Hoppego: [ ] historycy jako [podkr. autora] historycy nie s¹ w stanie dokonaæ racjonalnego
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niejszoæ oraz przysz³oæ dadz¹ siê racjonalnie objaniæ tylko wówczas, jeli
uwzglêdniona zostanie odpowiednia sfera koniecznych (apriorycznych) faktów
i zale¿noci, czyli specyficznie rozumiany tamten wiat.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych rozwa¿añ mo¿na poczyniæ kilka wa¿nych
spostrze¿eñ. Po pierwsze, zarzuty wysuwane we wspó³czesnym dyskursie filozoficznym przeciwko historiozoficznej tradycji nie wydaj¹ siê byæ ani wystarczaj¹co
mocne, ani te¿ na tyle trafne, by nale¿a³oby j¹ uznaæ za zupe³nie bezwartociow¹,
a jej dalszy rozwój za ca³kowicie bezcelowy. Po drugie, zarysowanej argumentacji, w której wskazane zosta³y s³aboci przywo³anych zarzutów, nie nale¿y traktowaæ jako g³osu przeciwko jakiemukolwiek krytycznemu odnoszeniu siê do propozycji wysuwanych przez rozmaitych historiozofów. Po trzecie, uwa¿ne ws³uchanie siê
zwolenników tradycji historiozoficznej w krytyczne g³osy mo¿e siê tylko dobrze
przys³u¿yæ dalszemu jej rozwojowi, gdy¿ przynajmniej jaka czêæ jej spucizny
wymaga przemylenia na nowo b¹d te¿ poszukania racjonalnie wiarygodniejszej
argumentacji. Po czwarte, odpowiedni rozwój historiozofii i w³aciwe otwarcie siê
na ni¹ poszczególnych rodowisk intelektualnych czy te¿ spo³eczno-politycznych
decydentów le¿y w interesie ludzkoci, gdy¿ w przysz³oci mo¿e to uchroniæ
ludzkoæ przed powtórzeniem siê wielu nieszczêæ, jakie mia³y miejsce w przesz³oci lub obecnie siê urzeczywistniaj¹. Po pi¹te, uwzglêdnienie dotychczasowego historiozoficznego dorobku oraz dba³oæ o dalszy jego rozwój mo¿e przyczyniæ siê do adekwatniejszego z bytow¹ i historyczn¹ sytuacj¹ cz³owieka oraz
danych spo³eczeñstw projektowania okrelonych rozwi¹zañ w ramach porz¹dku
publicznego.
W obliczu powy¿szego wydaje siê, ¿e historiozoficzna problematyka jawi siê
jako ci¹gle aktualna. Rozwój tej tradycji nale¿y te¿ uznaæ za celowy, byæ mo¿e
nawet bardziej ze wzglêdów praktycznych ni¿ czysto akademickich. Wci¹¿ potrzebne i ci¹gle interesuj¹ce s¹ dalsze analizy kwestii sk³adaj¹cych siê na problematykê historiozoficzn¹, a zatem tak sformu³owane pytania: Czy przebieg dziejów
wyboru pomiêdzy sprzecznymi interpretacjami tych samych danych lub tej samej sekwencji zdarzeñ.
Wobec tego nie s¹ w stanie udzieliæ odpowiedzi na najwa¿niejsze pytania dotycz¹ce spo³eczeñstwa
[i jego przysz³oci  Z.K.]. Zasadnicza przewaga ekonomisty politycznego i [jednoczenie  Z.K.]
filozofa [czyli historiozofa  Z.K.] nad historykiem (oraz korzyæ, jak¹ mo¿e wynieæ historyk ze
studiowania ekonomii politycznej i filozofii) polega na tym, ¿e posiada on wiedzê z zakresu czystej
 a priori  teorii spo³ecznej, która umo¿liwia mu unikniêcie b³êdów w interpretacji sekwencji skomplikowanych danych historycznych oraz przedstawienie uwzglêdniaj¹cego poprawki teoretyczne lub zrekonstruowanego i wyranie krytycznego czy rewizjonistycznego pogl¹du na historiê (s. 24).
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jest sensowny? Czy istnieje jaki konkretny schemat zmian historycznych i czy da
siê go poznaæ? Czy sens historii le¿y w niej samej, czy te¿ poza ni¹? Jakie s¹
przyczyny poszczególnych zmian dziejowych? Czy przebieg dziejów i ich poszczególne momenty mog¹ byæ wartociowane? Czy historyczna zmiana jest
zwi¹zana z rozwojem ludzkoci, czy te¿ z jej degradacj¹?

THE TOPICALITY OF HISTORIOSOPHY
(SUMMARY)

In this paper the author discusses the problem of researching the sense of human history and
laws which govern it. The paper has four parts. In the first the author briefly outlines the historiosophical issues. The second part of the article is devoted to the most important reproaches that in
contemporary philosophical discourses are extended to historiosophic thinking. The author briefly
discusses the five grounds: 1) There are no reasons for developing the historiosophical tradition;
2) Complete unpredictability of history; 3) Excessive catastrophism of the historiosophic thinking;
4) A-historical attitude of modern man; 5) There is no a-historic, uniform and constant frame of
reference for the historical process. In the third installment these objections are rebutted. Their
major weaknesses and counter-arguments are identified. In the last paragraph the author summarizes the analysis. He also comes to the conclusion that the historiosophical issue is still valid, and it
is imporatant for theoretical and practical reasons.

DIE AKTUALITÄT DER HISTORIOSOPHIE
(ZUSAMMENFASSUNG)

In diesem Artikel diskutiert der Autor das Problem der Forschung nach dem Sinn der menschlichen Geschichte und ihrer Gesetze. Der Aufsatz besteht aus vier Teilen. Im ersten Teil beschreibt der Autor kurz die historiosophischen Probleme. Der zweite Teil des Artikels wird den
wichtigsten Vorwürfen, die sich in dem zeitgenössischen philosophischen Diskurs befinden, gewidmet. Der Autor beschreibt fünf Sachen: 1) es gibt keinen Grund für die Entwicklung der historiosophischen Tradition; 2) es gibt komplette Unberechenbarkeit der Geschichte; 3) übermäßiger Katastrophismus des historiosophischen Denkens; 4) ahistorische Haltung des modernen Menschen;
5) es gibt keinen ausserhistorischen, gleichmäßigen und konstanten Bezugsrahmen für den historischen Prozess. In der dritten Tranche der Folge werden manche Beschwerden abgewiesen. Der
Autor identifiziert auch ihre großen Schwächen und manche Gegenargumente. Im letzten Absatz
fasst der Autor die Analysen zusammen. Er kommt zu dem Schluss, dass die historiosophische
Frage auch heute gültig ist und die weiteren Überlegungen sinnvoll sind aus theoretischer und
praktischer Sicht.

